
 

ΤΑΞΗ Α΄ 

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12:00-
15:00 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́που 
αναρτήθηκε την     

προηγούμενη φορά, όπου είναι 
εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
Τ.Π.Ε. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́που 

αναρτήθηκε την   
προηγούμενη φορά, όπου 

είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
 (Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́ 
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

15:00-
16:00 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών   

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

 
 
 

ΤΑΞΗ Β΄ 
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12:00-
15:00 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́    
που αναρτήθηκε την     

προηγούμενη φορά, όπου είναι 
εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
Τ.Π.Ε. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́ 

που αναρτήθηκε την   
προηγούμενη φορά, όπου 

είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
 (Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́ 
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

15:00-
16:00 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών   

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

 
 



 

ΤΑΞΗ Γ΄ 

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12:00-
15:00 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́    
που αναρτήθηκε την     

προηγούμενη φορά, όπου είναι 
εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́ 

που αναρτήθηκε την   
προηγούμενη φορά, όπου 

είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́ 
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Τ.Π.Ε. 

 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

15:00-
16:00 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών   

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

 
 
 

ΤΑΞΗ Δ΄ 

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12:00-
15:00 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗ Δ1 

(Ανάρτηση νέων εργασιών) 
 

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́    

που αναρτήθηκε την     
προηγούμενη φορά, όπου είναι 

εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
Τ.Π.Ε. 

 
 (Ανάρτηση νέων εργασιών) 

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́  

που αναρτήθηκε την   
προηγούμενη φορά, όπου 

είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́ 
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗ Δ2 

(Ανάρτηση νέων εργασιών) 
 

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́

που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη φορά, όπου 

είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

15:00-
16:00 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών   

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

 
 
 



 
 

ΤΑΞΗ Ε΄ 

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12:00-
15:00 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

(Ανάρτηση νέων εργασιών) 
 
                                          

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό́.    

που αναρτήθηκε την     
προηγούμενη φορά, όπου είναι 

εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 
                                         
(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́  
που αναρτήθηκε την   
προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 
 

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́

που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη φορά, όπου 

είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
Τ.Π.Ε. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΗ 

 
 (Ανάρτηση νέων εργασιών) 
 

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́

που αναρτήθηκε την 
προηγούμενη φορά, όπου 

είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

15:00-
16:00 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών   

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

 
 
 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12:00-
15:00 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

(Ανάρτηση νέων εργασιών) 
 
                                           

(Ανάρτηση των σωστών 
απαντήσεων για το υλικό ́    

που αναρτήθηκε την     
προηγούμενη φορά, όπου είναι 

εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

                                        
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́ 
που αναρτήθηκε την   

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́ 
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται) 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
Τ.Π.Ε.  

ΙΣΤΟΡΙΑ 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται ) 

ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

 
(Ανάρτηση νέων εργασιών) 

 
(Ανάρτηση των σωστών 

απαντήσεων για το υλικό ́
που αναρτήθηκε την 

προηγούμενη φορά, όπου 
είναι εφικτό́ και χρειάζεται ) 

15:00-
16:00 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών   

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

OnLine επικοινωνία 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

με τον τρόπο που θα σας 
υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί́ 

 
 


